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Văn bản: NHỮNG NGÔI SAO XA XÔI (Tiết 2)
---Lê Minh Khuê-Bài 1: Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:
Chúng tôi có ba người. Ba cô gái. Chúng tôi ở trong một cái hang dưới chân cao
điểm. Con đường qua trước hang, kéo lên đồi, đi đến đâu đó, xa! Đường bị đánh lở
loét, màu đất đỏ, trắng lẫn lộn. Hai bên đường không có lá xanh. Chỉ có những thân
cây bị tước khô cháy. Những cây nhiều rễ nằm lăn lóc. Những tảng đá to. Một vài cái
thùng xăng hoặc thành ô tô méo mó, han gỉ nằm trong đất.
Việc của chúng tôi là ngồi đây. Khi có bom nổ thì chạy lên, đo khối lượng đất
phải lấp vào hố bom, đếm bom chưa nổ và nếu cần thì phá bom. Người ta gọi chúng tôi
là tổ trinh sát mặt đường. Cái tên gợi sự khát khao làm nên những sự tích anh hùng.
Do đó, công việc cũng chẳng đơn giản. Chúng tôi bị bom vùi luôn. Có khi bò trên cao
điểm về chỉ thấy hai con mắt lấp lánh. Cười thì hàm răng loá lên khuôn mặt nhem
nhuốc. Những lúc đó, chúng tôi gọi nhau là “những con quỷ mắt đen”.
(Lê Minh Khuê, Những ngôi sao xa xôi)
a. Đại từ “chúng tôi” trong đoạn trích trên được dùng để trỏ những nhân vật nào?
b. Giải thích ý nghĩa của các từ sau: “cao điểm”, “nhem nhuốc”.
c. Nêu nội dung chính của đoạn trích trên.
Bài 2: Viết một đoạn văn ngắn (khoảng từ 10 đến 15 dòng) trình bày cảm nhận
của em về một nhân vật em thích trong truyện ngắn Những ngôi sao xa xôi của Lê
Minh Khuê.
(Lưu ý: Các em chép bài đã học trên truyền hình vào vở học ở lớp sau đó làm
các bài tập này vào vở, không đánh máy, chụp lại hình ảnh gởi cho GV theo địa chỉ
mail của lớp mình.)
---------------Hết----------------

